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Privatlivspolitik 

For foreningsplatformen Styr Din Forening placeret på underdomæner til 
styrdinforening.dk. 

Leveret af: 

InfoDroids IVS 
Binavn: Styr Din Forening IVS  
Skolegade 2A, 1. tv. 
2500 Valby 
Email: info@styrdinforening.dk  
Styrdinforening.dk  
CVR: 39955504  

Formålene med behandling af dine personoplysninger 
Styr Din Forening er en foreningsplatform, der gør det lettere for foreninger at styre og 
styrke foreningsarbejdet. 

Foreningsplatformen giver foreningerne mulighed for at kommunikere i et tredelt, SSL-
krypteret miljø. 

1. del er en offentligt tilgængelig side, hvor foreningen præsenterer sig udadtil. 

2. del kræver login, her kan foreningens medlemmer kommunikere uforstyrret, samt læse 
foreningens private dokumenter og interne informationer. 

3. del kræver også login, men er kun tilgængeligt for bestyrelsen. Her kan bestyrelsen 
kommunikere uforstyrret, samt læse bestyrelsens dokumenter og interne informationer. 
Desuden indeholder 3. del et medlemskartoket, hvor bestyrelsen styrer nye og 
eksisterende medlemmers adgang til platformen, samt lukker adgangen til platformen for 
personer, der har forladt foreningen. 

Kategorier af personoplysninger 
I medlemskartoteket kan bestyrelsen blandt andet registrere/bede InfoDroids registrere 
følgende oplysninger om medlemmerne: Navn, adresse, e-mail, telefon, erhvervelsesdato/
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startdato i foreningen, fraflytningsdato/slutdato i foreningen, lejlighedsnummer/
medlemsnummer, status (fx menigt medlem eller bestyrelsesmedlem), rolle i foreningen (fx 
kasserer) samt indskrive yderligere oplysninger i fritekst. 

For at benytte platformen skal den enkelte brugere desuden oprette sig med brugernavn 
og adgangskode. Kodeordet kan ikke læses af hverken bestyrelsen eller InfoDroids, idet 
det gemmes via hashing i en database. Har brugeren behov for at oprette et nyt kodeord, 
sker det via et særligt link, som brugeren får tilsendt i en e-mail. 

Brugeren har i sin profil mulighed for at rette oplysninger om brugernavn, kodeord, e-mail 
og telefon, ligesom brugeren har mulighed for selv at deaktivere sin konto. 

Når brugeren deltager i samtaler i fora på platformen gemmes disse samtaler i en 
database. Uploadede billeder gemmes på serveren uden offentlig adgang. Brugeren har 
mulighed for at slette og redigere i egne indlæg og kommentarer. 

Ovenstående data er nødvendige at indsamle, for at foreningsplatformen kan fungere som 
foreningsplatform. 

Ved brug af platformen registreres envidere brugernes færden på platformen, tidspunkt, 
samt almindeligt tilgængelige oplysninger som brugerens ip-adresse og useragent. Disse 
oplysninger benyttes til at vedligeholde og udvikle platformen. 

Videregivelse 
Vi videregiver kun oplysninger om brugerne, hvis det er nødvendigt, enten på grund af 
lovgivning eller hvis foreningen har en berettiget interesse, der overstiger hensynet til den 
enkelte bruger. Dette kan fx være, hvis yderligere funktioner tilføjes til foreningsplatformen, 
der gør det muligt for bestyrelsen at indhente tilbud til vedligeholdelse af foreningen. 
Tilføjes sådanne funktioner til platformen, vil den enkelte bruger blive orienteret, enden pr. 
mail eller direkte i platformen.  

Data i foreningsplatformen kan bruges i statistisk øjemed samt til levering af visse 
funktioner. Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige tilfælde 
sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der ved salg af statistisk materiale på intet 
tidspunkt vil være tale om, at information om brugeren eller dennes data vil komme til 
tredjemands kendskab, således at den enkelte bruger eller forening kan identificeres. 

Opdatering af oplysninger 
De personoplysninger, foreningsplatformen indeholder om brugeren, skal være rigtige. 
Den enkelte bruger bedes derfor kontakte foreningens bestyrelse, hvis brugeren fx. skifter 
e-mailadresse, telefonnummer, eller ser at sine oplysninger fremstår ukorrekte. 
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Sletning af oplysninger 
Bestyrelsen har adgang til at slette personoplysninger om brugerne, når bestyrelsen ikke 
længere har brug for dem, fx. fordi en bruger har forladt foreningen. Selvom en bruger har 
forladt foreningen, kan brugerens navn fortsat fremgå af foreningsdokumenter som 
generalforsamlingsreferater, bestyrelsesmødereferater og årsregnskaber, hvis brugeren fx 
har været valgt til en bestyrelsespost eller en udvalgspost, eller har anmodet om at få ført 
en udtalelse til referat.  

Deaktiveres en brugers profil, vil det fremgå af brugerens tidligere indlæg og kommentarer 
i fora med en markering om, at indlægsskriveren ikke længere er medlem af foreningen. 

Afsluttes hovedaftalen/samarbejdet mellem foreningen og InfoDroids, skal InfoDroids 
slette foreningens foreningsplatform inden for en uge. 

Dog forbeholder InfoDroids sig rettighed til at beholde indsamlet statistisk materiale om 
foreningens og dens brugeres brug af foreningsplatformen. Dette statistiske materiale vil 
udelukkende indeholde anonymiseret data. 

Sikkerhed 
Den tredelte niveau-opdeling af Styr Din Forenings foreningsplatform sikrer, at foreningen 
kan niveau-inddele adgangen til foreningens dokumenter, oplysninger og kommunikation 
og på den måde nemmere leve op til persondataforordningen (GDPR). 

Foreningsplatformen befinder sig på et SSL-krypteret underdomæne til styrdinforening.dk. 
Al datatrafik på siden er derfor krypteret.  

Dette er med til at sikre, at foreningen har en lovlig og sikker behandling af medlemmerns 
personoplysninger. For i nogle tilfælde kræver Datatilsynet, at oplysninger skal være 
krypterede. Med Styr Din Forening undgår foreningen at skulle vurdere fra gang til gang, 
om oplysningerne skal krypteres, da denne foreningsplatform netop er et lukket, krypteret 
miljø, hvor oplysninger gemmes direkte på platformen. 

Foreningens uploade dokumenter befinder sig på en ikke-offentlig del af serveren. Koder, 
der giver adgang til systemet, gemmes aldrig i plaintext, men ved brug af hashing. 

Data i foreningsplatformen opbevares af InfoDroids underleverandør(er) på servere i EU. 
Underleverandøren tager backup af al data. 

Andet 
Denne privatlivspolitik kan opdateres og erstattes af nye privatlivspolitikker, der supplerer 
eller træder i stedet for denne privatlivspolitik. Brugere orienteres om nye 
privatlivspolitikker via e-mail eller direkte i foreningsplatformen. Ved fortsat brug af 
foreningsplatformen accepteres den nye privatlivspolitik.
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